Søknad om forsørgingstillegg
NAV 03-24.05

ORIENTERING OM FORSØRGINGSTILLEGG
(ektefelletillegg og barnetillegg)

Forsørgingstillegg for ektefelle og barn er et tillegg som
kan gis til personer som mottar alderspensjon, uføre
pensjon eller AFP. Du kan få forsørgingstillegg dersom
du har en samlet inntekt under et visst nivå og forsørger:
• Barn under 18 år
• Ektefelle
• Registrert partner
• Samboer som du har/har hatt felles barn med eller
som du tidligere har vært gift med
Retten til forsørgingstillegg og hvordan det beregnes,
avhenger av hvilken ytelse du har.
For deg som søker eller mottar alderspensjon:
Ektefelletillegg kan gis dersom du har fylt 67 år og tar ut
100 prosent alderspensjon og
• din ektefelle/partner/samboer ikke har rett til egen 100
prosent alderspensjon
• din ektefelle/partner/samboer ikke har en samlet årlig
inntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp
• din ektefelle/partner/samboer ikke mottar uførepensjon
• din ektefelle/partner/samboer ikke mottar AFP, med
unntak av AFP-påslag for privat sektor
Barnetillegg kan gis dersom du har fylt 67 år og tar ut
100 prosent alderspensjon og du forsørger barn under
18 år som ikke har en samlet årlig inntekt som overstiger
folketrygdens grunnbeløp.
For deg som søker eller mottar uførepensjon:
Ektefelletillegg kan gis dersom
• din ektefelle/partner/samboer ikke har rett til egen 100
prosent alderspensjon
• din ektefelle/partner/samboer er over 60 år og ikke har
en samlet årlig inntekt som overstiger folketrygdens
grunnbeløp
• din ektefelle/partner/samboer er under 60 år og ikke
kan skaffe seg arbeidsinntekt på grunn av omsorg for
barn eller pleie av pensjonsmottakeren eller som følge
av helt spesielle årsaker
• din ektefelle/partner/samboer ikke mottar AFP, med
unntak av AFP-påslag for privat sektor
• din ektefelle/partner/samboer ikke mottar 100 prosent
alderspensjon
Barnetillegg kan gis dersom du forsørger barn under 18
år som ikke har en samlet årlig inntekt som overstiger
folketrygdens grunnbeløp.

• ektefelle/partner/samboer er over 60 år og ikke har
en samlet årlig inntekt som overstiger folketrygdens
grunnbeløp
Det gis ikke barnetillegg til mottakere av AFP.
Hvor mye får du utbetalt?
Størrelsen på utbetalt forsørgingstillegg er avhengig av
hvor stor samlet inntekt du har. Forsørgingstillegget
reduseres eller faller bort dersom inntekten er høyere
enn et fastsatt fribeløp.
Forsørgingstillegg inntektsprøves mot din egen inntekt
og ektefelle/partner/samboers inntekt eller barnets inntekt.
Barnetillegg for barn som bor sammen med begge
foreldrene inntektsprøves mot begge foreldrenes inntekt.
Inntekter som har betydning for størrelsen på forsørgings
tillegg er:
• arbeidsinntekt
• pensjon (fra folketrygden, fra offentlige og private pensjonsordninger, individuelle pensjonsordninger, livrente
og gavepensjon)
• sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger
• arbeidsavklaringspenger
• overgangsstønad, dagpenger og kursstønad til
livsopphold under arbeidsløshet
Tilsvarende ytelser fra utlandet blir regnet med.
Hvordan søker du?
Fyll ut søknadens side 2 og 3, og send søknaden til
NAV Pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo.
Hvis du søker eller allerede mottar alderspensjon, kan du
søke om forsørgingstillegg på nettjenesten Din Pensjon
på nav.no.
Dine plikter
Du har plikt til å melde fra til NAV om endringer som
kan ha betydning for behandling av søknaden din.
Forsørgingstillegg som er utbetalt feil på grunn av at
du uaktsomt har unnlatt å melde fra eller har gitt
uriktige opplysninger, kan kreves tilbakebetalt. Det
gjelder også forsørgingstillegg du har mottatt og som
du burde ha forstått du ikke hadde rett til. Slike forhold
kan også medføre straffeansvar.
Vil du vite mer om forsørgingstillegg?
På nettjenesten Din Pensjon på nav.no kan du lese mer
om forsørgingstillegg.

For deg som søker eller mottar AFP:
Ektefelletillegg kan gis dersom
• din ektefelle/partner/samboer ikke har rett til egen 100
prosent alderspensjon
• du har rett til AFP fra offentlig sektor før fylte 65 år
eller AFP fra privat sektor innvilget før 01.01.2011
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Søknad om forsørgingstillegg
NAV 03-24.05
Les orienteringen på side 1 før blanketten fylles ut
1 Hva søker du?
Forsørgingstillegg for
ektefelle/partner/samboer

Fra (dd.mm.åå)

Forsørgingstillegg
for barn

2 Opplysninger om søkeren (Dersom forhåndsutfylt, og den forhåndsutfylte informasjonen ikke stemmer, kontakt folkeregisteret)
2.1 Etternavn, fornavn

2.2 Fødselsnummer (11 siffer)

2.3 Bostedsadresse

2.4 Telefonnummer
2.5 E-post adresse

Ja

2.6 Har du ytelse fra andre enn folketrygden
og avtalefestet pensjon (AFP)?
Navn
2.7 Dersom ja, oppgi fra
hvem (pensjonsordning,
forsikringsselskap,
Navn
tidligere arbeidsgiver)

Bruttobeløp pr. år
Kr
Bruttobeløp pr. år

Ja
Nei
2.8 Har du arbeidsinntekt (lønnsinntekt eller
inntekt som selvstendig næringsdrivende)?
2.9 Dersom ja, arbeidsgivers navn/virksomhetens navn

2.10 Har du eller vil du få arbeidsinntekt
fra andre land enn Norge?
Arbeidsgiverens navn
2.11
Arbeidsinntekt

Nei

Ja

Kr
Bruttobeløp pr. år
Dersom ja, oppgi årlig bruttobeløp

Kr

Nei
Dersom ja, fyll ut punkt 2.11
Utbetales fra (oppgi navn på landet) Bruttobeløp pr. år i landets valuta, oppgi hvilken valuta

Ja

2.12 Har du eller vil du få pensjon med tillegg
tilsvarende forsørgingstillegg fra utlandet?
Pensjonsordningens navn
2.13
Pensjonsinntekt

Nei

Dersom ja, fyll ut punkt 2.13
Utbetales fra (oppgi navn på landet) Bruttobeløp pr. år i landets valuta, oppgi hvilken valuta

3 Opplysninger om ektefellen/partneren/samboeren
(Dersom forhåndsutfylt og forhåndsutfylt informasjon er feil, kontakt folkeregisteret)
3.1 Ektefellens/partnerens/samboerens etternavn, fornavn
3.3 Statsborgerskap

3.4 Har ektefelle/partner/samboer

Ja

Nei

A) Arbeidsinntekt?
B) Kapitalinntekt
(renter, avkastning)?
C) Pensjonsinntekt (tjenestepensjon,
pensjon fra utlandet, pensjonsforsikring,
livrente, gavepensjon o.l)?

Ja
Ja

Nei
Nei

Dersom ja,
oppgi bruttobeløp

Dersom ja, oppgi beløpet dersom du
krever tillegg for ektefelle/partner/samboer
Dersom ja, oppgi beløpet, men ta ikke
med pensjon fra folketrygden eller AFP

3.2 Fødselsnummer (11 siffer)
Bruttobeløp pr. år
Kr
Bruttobeløp pr. år
Kr
Bruttobeløp pr. år
Kr

4 Opplysninger om ektefellen/partneren/samboeren sine opphold utenfor Norge
4.1 Har din ektefelle/partner/samboer bodd og/eller
arbeidet utenfor Norge etter fylte 16 år?
Land
4.2 Bodd Arbeidet Fra − til (dd.mm.åå)
Bodd

Arbeidet

Bodd

Arbeidet

Bodd

Arbeidet

Ja

Nei

Dersom ja, fyll ut punkt 4.2
Pensjonsordning (institusjon, mv) Utenlandsk identitetsnummer
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5 Opplysninger om barn under 18 år (Dersom forhåndsutfylt og forhåndsutfylt informasjon er feil, kontakt folkeregisteret)
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Bor barnet
Dersom fosterbarn,
sammen med
fra hvilken dato?
begge
foreldrene?
(dd.mm.åå)

Har barnet
inntekt?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

1
2
3
4
5
6
Barn
nr.
Arbeidsinntekt

har:

Kapitalinntekt
(renter,
avkastning)

Underholdsbidrag

Dersom pensjon, hvilken ordning?

Samlet bruttoinntekt pr. år

Pensjon
Kr

har:
Kr
har:
Kr
har:
Kr
Dersom du har flere enn seks barn under 18 år, vedlegg utfyllende informasjon.
Barn nr.
Dersom barnet
ikke bor sammen Barn nr.
med begge
foreldrene, oppgi
barnets adresse
Barn nr.

Adresse

Barn nr.

Adresse

Adresse

Barn nr.

Adresse

Adresse

Barn nr.

Adresse

6 Erklæring og underskrift
Jeg er kjent med at NAV kan innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre søknaden.
Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som det har vært mulig.
Dato og søkerens underskrift

7 Bevitnelse dersom søkeren ikke har fylt ut blanketten selv
Søkeren er kjent med orienteringen på side 1 og spørsmålene og svarene på side 2 og 3 er opplest for han/henne.
Søkeren har selv undertegnet blanketten.
Dato og bevitners underskrift
Bostedsadresse

Telefonnummer

8 Huskeliste
Merk og nummerer alle vedlegg med sidetall og sideantall (f. eks. vedlegg 1, side 1 av 1).
Send inn kopier, ikke originaler. Husk at du kan henvende deg til NAV dersom du har behov for kopiering.
Legg ved eventuelle andre vedlegg.
Send arkene løse, ikke bruk stift eller binders.
Send side 2 og 3 til: NAV Pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo.
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